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01. (UFRGS) A área conhecida como "de colonização" no Rio Grande do Sul, é caracterizada 
pela existência de pequenas propriedades cuidadas por colonos europeus e seus 
descendentes, que se dedicaram a um tipo especial de cultivo, que logo deu origem a 
pequenas "cantinas" que passaram a industrializar a produção agrícola. Devido à grande 
aceitação do produto, a matéria-prima passou a ser produzida, também, em grandes 
propriedades monocultoras. Várias empresas, inclusive multinacionais, vêm-se instalando na 
região e, além de abastecerem o mercado interno brasileiro, têm atendido, também, à 
exportação. 
 
Assinale a alternativa que contém o principal tipo de imigrante e o tipo de cultivo que originou a 
indústria típica da área. 
 
a) Italiano e chá mate. 
b) Alemão e malte. 
c) Italiano e suco de laranja. 
d) Alemão e cevada. 
e) Italiano e uva. 
 
02. (UFRGS) Região planáltica, recoberta primitivamente pela floresta da araucária, povoada 
por populações de origem européia dedicadas à policultura. A região atravessa atualmente 
importante processo de modernização e implantação de indústrias de beneficiamento de 
produtos agrícolas. Corresponde à bacia hidrográfica identificada no mapa a seguir pelo 
número 
 



 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5  
 
03.(UFRGS)   Inserida no quadro de política ambiental, uma das metas do MERCOSUL é a 
harmonização das políticas ambientais como um dos pontos fundamentais do processo 
integrativo, visando alcançar um estágio de desenvolvimento sustentável. 
Sobre o texto anterior, considere as seguintes afirmações. 
 
I - O texto aborda questões vitais para a relação Estados-parte com a região onde estão 
inseridos. 
II - A escolha de uma boa estratégia de política ambiental deve envolver as prioridades 
regionais e a harmonização das leis. 
III - A promoção do livre-comércio deve ser prioritária em relação à política ambiental do 
Mercosul. 
 
Quais estão corretas? 
a) Apenas I 
b) Apenas II 
c) Apenas III 
d) Apenas I e II 
e) I, II e III 
 
04. (CEDERJ) Analise o mapa a seguir: 
  

OS NOVOS MUNICÍPIOS 



 
  

Fonte: THÉRY, H. e MELLO, N. Atlas do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2008, p. 58. 
  
No mapa, qual é o estado que apresenta a maior concentração dos municípios criados entre 
1980 e 1997? 
  
a) Bahia. 
b) Goiás. 
c) Mato Grosso. 
d) Mato Grosso do Sul. 
  
05. (CEDERJ) 
  
A GEOPOLÍTICA DO ESTADO 
  
Na Amazônia brasileira, o Estado favoreceu a economia urbana para fins geopolíticos. O mais 
flagrante caso moderno foi a criação de uma área na qual o Estado tentou pela primeira vez 
introduzir a substituição de importações. Ao conceder incentivos fiscais federais e estaduais à 
produção empresarial de bens de consumo inéditos ou de produção inexpressiva no Brasil, o 
Estado teve claro objetivo geopolítico, implantando uma economia industrial em meio a uma 
região dominada ainda por uma economia mercantil em área pouco povoada e com um 
passado de disputas. 
  

Fonte: BECKER, B. A urbe amazônida. Rio de Janeiro: Garamond, 2013, p. 44. Adaptado. 
  
Essa área criada pelo Estado, no final da década de 1960, pertence ao seguinte 
empreendimento regional: 
 
a) Projeto Calha Norte. 
b) Zona Franca de Manaus. 
c) Rodovia Transamazônica. 
d) Programa Grande Carajás. 
  
06. (CEDERJ) 
  
OS QUATRO BRASIS 
  
Poderíamos, grosseiramente, reconhecer a existência de quatro Brasis, ou seja, regiões 
específicas dentro do país. Num desses Brasis, verifica-se a implantação mais consolidada dos 
dados da ciência, da técnica e da informação, além de uma urbanização importante, com um 
padrão de consumo das empresas e das famílias mais intenso. Nele se produzem novíssimas 
formas específicas de terciário superior, um quaternário e um quinquinário ligados à finança, à 
assistência técnica e política e à informação em suas diferentes modalidades. 



  
SANTOS, M. e SILVEIRA, M. O Brasil. Território e sociedade no início do século XXI. Rio de 

Janeiro: Record, 2001, p. 268-269. Adaptado. 
  
A descrição dos aspectos geográficos mencionados individualiza o complexo regional 
denominado: 
  
a) Centro-Sul. 
b) Meio Norte. 
c) Amazônia. 
d) Nordeste. 
 
07. (UENP) Com base na figura seguinte, assinale a alternativa correta. 
  

 
  

a) A figura destaca as três macrorregiões naturais do Brasil, segundo o IBGE (1960), que 
dividiu o país em Amazônia, Nordeste e Centro Sul. 
b) A Amazônia corresponde à região Norte, incluindo os estados de Tocantins, Mato Grosso e 
Maranhão. 
c) A região Centro Sul corresponde às regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, além do Distrito 
Federal e do vale do rio São Francisco. 
d) A região Nordeste do país compreende 09 estados brasileiros, excetuando-se apenas o 
estado do Maranhão e incluindo o norte de Minas Gerais. 
e) A figura representa as três grandes regiões geoeconômicas, ou complexos regionais, que 
obedecem a critérios ligados aos aspectos naturais e ao processo de formação sócio-espacial 
do território brasileiro. Trata- se de uma proposta não oficial difundida entre os pesquisadores e 
na mídia em geral. 
 
08. (UPE) A combinação de dispersão espacial e integração global criou novo papel estratégico 
para as principais cidades que compreendem os fluxos globais. Essas cidades agora 
funcionam em novas formas de redes produtivas, como 
  
I. pontos de comando altamente concentrados na organização da economia mundial. 
II. localizações-chave para empresas financeiras e de serviços especializados. 
III. locais de produção, inclusive a produção de inovação em importantes setores da economia. 
IV. mercados para os produtos e para as inovações produzidas. 
  
Está CORRETO o que se afirma em 
 
a) I, apenas. 
b) II, apenas. 



c) I e III, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 
 
09. (UFSM) 
  
“Moro em Portland, Oregon, onde a Nike tem a sua sede empresarial. [...] Precisando de tênis 
novos, comecei a procurar. [...] Pegava um tênis atrás do outro e lia 'Made in China', 'Made in 
Korea', 'Made in Indonesia', 'Made in Thailand'. Comecei a pedir tênis fabricados nos EUA aos 
balconistas. Os poucos que não ficaram confusos me disseram que não existem tênis 
fabricados nos EUA.” 

Fonte: Americanos fabricam os seus tênis em toda parte. Jornal Folha de São Paulo, 2 out. 
1994. 

  
A partir do texto, considere as afirmativas: 
 
I - A Globalização introduziu um novo ritmo à economia, isto é, um caráter mais regional tanto 
da produção industrial quanto da comercialização e do consumo. 
II - A Globalização estimulou as economias do Primeiro Mundo, levando-as a incrementar e 
expandir as suas tradicionais áreas industriais, como são os casos de Manchester e Detroit. 
III - A Globalização deslocou os centros de produção para as áreas do planeta que oferecem 
preços e condições de menor custo para as matérias-primas e mão de obra. 
IV - A Globalização internacionalizou o capital e alterou os ritmos da indústria, do comércio, da 
comunicação e dos transportes, criando uma crescente interdependência entre os países. 
  
Está(ão) correta(s) 
  
a) apenas I e II. 
b) apenas III e IV. 
c) apenas III. 
d) apenas IV. 
e) I, II, III e IV 
  
10. (FUVEST) 
  

 
  
Com base nas charges e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. 
 
a) Apesar da grave crise econômica que atingiu alguns países da Zona do Euro, entre os quais 
a Grécia, outras nações ainda pleiteiam sua entrada nesse Bloco.    
b) A ajuda financeira dirigida aos países da Zona do Euro e, em especial à Grécia, visou evitar 
o espalhamento, pelo mundo, dos efeitos da bolha imobiliária grega.    
c) Por causa de exigências dos credores responsáveis pela ajuda financeira à Zona do Euro, a 
Grécia foi temporariamente suspensa desse Bloco.    



d) Com a crise econômica na Zona do Euro, houve uma sensível diminuição dos fluxos 
turísticos internacionais para a Europa, causando desemprego em massa, sobretudo na 
Grécia.    
e) Graças à rápida intervenção dos países membros, a grave crise econômica que atingiu a 
Zona do Euro restringiu-se à Grécia, França e Reino Unido.    
 
11. (UNCISAL) Com base no texto abaixo e nos conhecimentos sobre a temática globalização, 
  
A Globalização não apaga nem as desigualdades nem as condições que constituem uma parte 
importante do tecido da vida social nacional e mundial. Ao contrário, desenvolve umas e outras, 
recriando-se em outros níveis, com novos ingredientes. As mesmas condições que alimentam a 
interdependência e a integração, as desigualdades e contradições, em âmbito tribal, regional, 
nacional, continental e global. 
  
é correto afirmar que, 
  
a) a importação do cinema norte-americano e da literatura europeia configura-se em um dos 
aspectos da globalização que afeta positivamente o Terceiro Mundo. 
b) a revolução tecnológica constitui-se na grande conquista da era da globalização, pois ela 
garante o estabelecimento de regimes democráticos no mundo. 
c) num mundo globalizado, a desigualdade, que é parte integrante das sociedades, desaparece 
em função do desenvolvimento igualitário da relação de produção material e cultural. 
d) a globalização constitui-se em um fenômeno de abertura das economias rumo a uma 
integração mundial e é, ao mesmo tempo, seletiva, pois não envolve todas as regiões, 
atividades e segmentos sociais. 
e) a globalização caracteriza-se pela valorização das culturas locais visando à criação e à 
implantação de democracias multiculturais nas Américas e na Ásia. 
  
12. (UEMA) Observe no mapa os maiores deslocamentos da produção de commodities do 
globo. 

 
Fonte:TAMDJIAN, James Onnig; MENDES, Ivan Lazzari. Geografia: estudos para a 
compreensão do espaço, v.1. São Paulo: FTD, 2010. (adaptado) 
  
  
Considerando esses deslocamentos, o oceano que assume, atualmente, o papel comercial das 
grandes rotas econômicas pelas dinâmicas que nele se aglutinam é 
  
a) o Atlântico, pela sua extensa área e intensa rota comercial, pelo crescimento das economias 
da Europa, da África e da América. 



b) o Ártico, por fazer parte de acordos econômicos internacionais, alcançando a Federação 
Russa, a América e a Península Escandinava. 
c) o Antártico, por constituir a base econômica no prolongamento meridional do oceano 
Atlântico, influenciando na América e na Ásia. 
d) o Índico, por ser receptor dos rios mais importantes para a economia do globo, influenciada 
pela ocorrência das monções na Europa e na América. 
e) o Pacífico, pelo crescimento das economias da Ásia, especialmente o Japão e a China, 
somando-se à economia dos Estados Unidos. 
 
13. (UFAM) No planisfério está destacado em negrito um bloco econômico que não foi 
motivado pela proximidade geográfica, pois vários países de continentes diferentes participam 
dele. Foi oficializado em 1993 e pretende estabelecer a livre troca de mercadorias entre os 
países-membros até 2020. Identifique-o. 
  

 
Fonte: pt.m.wikipedia.org 

  
a) Comunidade Econômica Eurasiática (CEEA) 
b) Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (APEC). 
c) Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). 
d) Comunidade dos Estados Independentes (CEI). 
e) Associação de países da África, Caribe e Pacífico (ACP). 
 
14. (PUC-RJ) Em relação à União Europeia (UE), o tratado econômico realizado em 1992 que 
iniciou o processo de circulação da moeda regional, o Euro, foi o de: 
a) Amsterdã. 
b) Maastricht. 
c) Lisboa. 
d) Roma. 
e) Nice. 
  
15. (IFS) Desde 1962, os Estados Unidos impõem a um determinado país o denominado 
embargo econômico, comercial e financeiro. Essa medida está em vigor até os dias atuais, 
tornando-se um dos mais duradouros embargos na história contemporânea. 
  
Que país sofre estes embargos? 
 
a) Síria. 
b) Afeganistão. 
c) Cuba. 
d) Iraque. 
e) Coreia do Norte. 
 



16. (UEA) No contexto da revolução técnico-científica, governantes e empresas de países 
desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França e Japão, têm estimulado a 
criação de arranjos territoriais chamados tecnopolos, caracterizados por 
 
a) centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento que apresentam concentração de mão 
de obra qualificada capaz de gerar novos produtos de alta tecnologia que poderão ser 
absorvidos pelas indústrias. 
b) centros tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento instalados em fazendas que utilizam 
ferramentas tradicionais e mão de obra intensiva para realizar estudos que aumentem a 
produtividade. 
c) áreas centrais das grandes cidades que apresentam alta concentração de compra e venda 
de produtos tecnológicos e serviços de manutenção com mão de obra pouco qualificada. 
d) conjuntos empresariais voltados para a prestação de serviços avançados a distância com o 
emprego de mão de obra barata adaptada ao uso de sistemas de comunicação e informação. 
e) áreas centrais das grandes metrópoles que apresentam elevado dinamismo para a recepção 
de eventos e congressos especializados em biotecnologia e saúde para soluções de demandas 
em mercados emergentes. 
  
17. (CEFET-MG) 
  

 
TEIXEIRA et al. Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos, 2000. 

  
Com o avanço do consumo como lógica de expansão capitalista, a demanda por energia tende 
a crescer em todo o mundo. A partir da análise do gráfico, é correto inferir que a(o) 
  
a) estabilização do crescimento da população assegurará o decréscimo da utilização de 
petróleo. 
b) consumo gradativo do combustível fóssil possibilitará a equalização do acesso ao recurso no 
mundo. 
c) relação direta entre natalidade e utilização energética permitirá o controle de crises nos 
formigueiros humanos. 
d) ampliação gradual do uso do hidrocarboneto revelará a inserção crescente da população no 
circuito consumista. 
e) limitação espacial das reservas de petróleo impedirá a expansão industrial nas áreas 
economicamente desenvolvidas. 
 
18. (PUC-CAMPINAS) Gerar energia é, atualmente, uma das necessidades fundamentais do 
mundo contemporâneo. Observe o gráfico a seguir. 



 
(http://sciences blogs.liberation.fr) 

  
Considerando-se o atual contexto econômico mundial e a leitura do gráfico é correto afirmar 
que o consumo de energia 
  
  
a) da China apresentou forte crescimento pois, apesar de baseado no carvão mineral, tem sido 
impulsionado pela expansão da indústria e diversificação das fontes de energia utilizadas. 
b) dos Estados Unidos tem apresentado ligeiro declínio devido ao compromisso do governo 
estadunidense em cumprir as metas do Protocolo de Quioto de redução da poluição. 
c) da União Europeia manteve-se estável no período porque vários membros do bloco têm 
encontrado dificuldades de importar o gás natural da Rússia. 
d) dos Estados Unidos e da União Europeia tem se mantido em queda devido às constantes 
crises geopolíticas que ocorrem no Oriente Médio, principal fornecedor de petróleo. 
e) do Japão está em declínio desde o início do século XXI porque o país tem fechado 
sistematicamente as usinas nucleares, optando pelas termelétricas. 
  
19. (UERJ) 

  

 
  
A ampliação do uso de fontes de energia renováveis e não poluentes representa uma das 
principais esperanças para a redução dos impactos ambientais sobre o planeta. 
Considerando os gráficos, a distribuição espacial da produção instalada das energias eólica e 
fotovoltaica é explicada, sobretudo pela seguinte característica dos países que mais as 
utilizam: 
 
a) matriz elétrica limpa    



b) perfil climático favorável    
c) densidade demográfica reduzida    
d) desenvolvimento tecnológico avançado   
 

20. (PUCRS) Para resolver a questão, leia o texto a seguir, sobre fontes de energia, e 
selecione as palavras/expressões que preenchem correta e coerentemente as lacunas. 

 O _________ foi importante fonte de energia para a Primeira Revolução Industrial. Atualmente 
as maiores reservas estão localizadas no hemisfério _______. É um dos principais 
responsáveis pela __________, pois sua queima libera grande quantidade de óxido de enxofre 
na atmosfera. 

  

a) carvão mineral – norte – chuva ácida  

b) petróleo – sul – poluição dos oceanos  

c) petróleo – sul – chuva ácida  

d) carvão mineral – sul – poluição dos oceanos  

e) petróleo – norte – chuva ácida 
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